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FÖRORD

Möjligheterna att utnyttja cementstabiliseringstek-

niken iün: att förstärka befintliga grusvägar har i

vårt land undersökts grundligt. Däremot är er-

farenheterna betydligt sparsammare eur att tillverka

cementstabiliserade material i verk och använda dem

som bundet bärlager vid nybyggnad.

En i detta sammanhang naturlig resurs för framställ-

ning av cementstabiliserade material till bundna

bärlager, nämligen de ca 220 auktoriserade betong-

fabriker som finns, väl fördelade över landet, har

för närvarande genomsnittligt ca 40% av sin kapaci-

tet outnyttjad.

Mot denna bakgrund samt det förhållandet att cement-

stabiliserade bärlager (CG) i många fall synes kunna

framställas till avsevärt lägre kostnad än lik-

värdiga traditionella bärlager, ansökte BPA.:i sam-

arbete med Cementa och Västerås kommuns gatukontor om

och fick senare ett forskningsanslag för att vid an-

läggningen av Nyängsleden i Västerås genom fält-

försök studera utförande av <3&-bärlager och deras

egenskaper.

VTIs vägavdelning åtog sig därvid ,att medverka vid

försökens genomförande genom rådgivning, material-

kontroll vid utförandet samt uppföljning av vägens

funktion sedan den börjat utsättas för trafik fram

till hösten 1982. Kostnaderna härför har förutom

av BPA (BFR) till en mindre del bestridits av insti-

tutets egna forskningsmedel.

I föreliggande Meddelande rapporteras de resultat

och observationer som föreligger fram till 82.11 och
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som täcks in av BPAs åtagande från BFR. Det är VTIs

avsikt att under de närmast följande åren om möj-

ligt fortsätta de påbörjade mätningarna, som avser

att belysa vägens funktion under den rådande, för-

hållandevis tunga trafiken för att säkrare uppgif-

ter om CG-bärlagrens vägbyggnadstekniska värde

skall erhållas.

Medverkande vid projektet har varit G Fredriksson

(BPA), E Sandahl (Cementa), O Fall (Västerås kommun)

samt från VTI: L Wiman, S-O Hjalmarsson, A Swenson

och B Björnsson. Hjalmarsson har utarbetat denna

rapport, där undertecknad medverkat i det avslutande

avsnittet (Diskussion och kommentarer).

Linköping i november 1982
kl

Å/Ãm .IL ,_
éjörn Örbom
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NYÄNGSLEDEN VÄSTERÅS-81
Prov med verkblandat CG-material som
bärlager.
Byggnadsrapport

av 8-0 Hjalmarsson
Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I maj 1981 utförde BPAmed anslag från BFR och i sam-

arbete med Cementa och Västerås Kommuns gatukontor

tre provsträckor med verkblandad CG med varierad

tjocklek. och .sammansättning (cementtyp). VTIs väg-

avdelning medverkade härvid med material- och ut-

förandekontroll cxül har senare uppföljt vägens

bärighetsmässiga funktion under ett initialskede

fram till november 1982 (15 månader).

CG-materialet tillverkades i en] satsblandare vid en

betongfabrik i Västerås. Basmaterialet bestod av

välgraderat, sandigt grus 0-32 mm med en stenhalt av

40%. Cementhalten var 5,6 vikt-%. Två lagertjocklekar

(12 och 15 cm) användes liksom två cementtyper, näm-

ligen dels ordinär standardportlandcement, dels

massivcement (slaggcement) (bilaga 2). INN] optimala

vattenkvoten var 6,0 vikt-%. Materialets tillverkning

och transport till vägen med vanliga lastbilar för-

löpte utan problem.

Material- och utförandekontrollen visade att det ut-

bredda CG-materialets vattenkvot hade avsett värde

och att värdenas spridning var låg. Som en följd

härav cxüi av* den stora. packningsinsatsen (10 tons

slätvält, 5-6 Överfarter samt vibrerande
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II

vält - CGlZ-, 4-6n överfarter) blev packningsgraden

hög - ca 98%. Tryckhållfastheten, bestämd på ut-

borrade cylindrar efter 17 månader, uppvisade genom-

snittsvärdet 5,4 MPa, vilket visserligen är högre

än projekteringshållfastheten (5,0 MPa), men dock

lägre än tryckhållfastheten vid materialets till-

verkning (9,4 MPa vid 7d.).

Funktionsprovningar har utförts xkni tre tillfällen

efter trafikens insläppande vid 1, 4 och 15 månaders

ålder och har omfattat bestämning med fallviktsde-

flektometer av bärigheten (E-modulen) hos de bundna

lagren (CG + asfaltbeläggning) :i överbyggnaden samt

bestämning av vägytans jämnhet i längsled med

CHLOE-profilometer samt i tvärled (spårdjup) med

PRIMAL-mätaren.

En av Västerås kommun företagen kontroll av trafik-

mängderna (vecka 40-41, 1982) på provsträckorna har

visat att (han dimensionerande trafiken (genomsnitt-

liga antalet tunga fordon per dygn i bägge rikt-

ningarna tillsammans) var ca 750 för sträcka 1 och

660 för de övriga sträckorna, dvs att trafik enligt

trafikklass IV i BYA rådde på vägen vid mätnings-

tillfället.

Ur resultaten från fallviktsdeflektometermätningarna

har som ett karaktäristiskt värde på CG-bärlagrets

resp BG-bärlagrets E-moduler framräknats lagermodu-

JAN] El. Denna *visar att. CG-bärlagren redan efter

1 månad hade uppnått en mycket hög E-modul. Denna var

högre för sträckorna med standardportlandcement

än för sträckan. med :massivcement. iLagermodulen *El

har för de två sträckorna med standardportland-

cement vid de efterföljande mätningarna visat en

ytterligare något stegrad lagermodul, medan sträckan
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III

med massivcement uppvisat en tydlig minskning av

lagermodulens värde under senaste året. Värdet var

dock fortfarande högt vid senaste kontrollen

(82.09).

Försämringarna i vägytans jämnhet, vilka huvud-

sakligen förorsakas av trafikbelastningen, om de

mäts i vägens längdriktning, utgör ett indirekt

mått på: en vägkonstruktions bärighet. Hittills har

jämnhetsmätningarna emellertid givit osäkra och

svårtolkade resultat beroende på att vägytan stän-

digt varit förorenad med indragen lera, vilket påver-

kat mätningsresultaten.
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1. INLEDNING

BPA sökte i samarbete med Cementa och erhöll ett

forskningsbidrag från Statens Råd För Byggforskning,

för att studera möjligheterna att utnyttja befint-

liga betongfabriker för tillverkning av CG och för

att jämföra olika arbetsmetoder vid utförandet av

CG-bärlager på vägen.

I samband med Västerås gatukontors nybyggnadsprojekt

Nyängsleden i Västerås, bilaga 1, utfördes där-

för några sträckor med varianter av CG-bärlager

jämte en referenssträcka med konventionellt bär-

lager (BG).

Statens väg- och trafikinstitut medverkade vid

planläggning, utförande och uppföljning av dessa

provsträckor, av VTI benämda "Nyängsleden,

Västerås-81".

l.l Läge

Provsträckorna är belägna på Nyängsleden i

Västerås, där hela' nybyggnadsdelen 1981 utfördes

med CG-bärlager. Avsnitten för de olika prov-

sträckorna utvaldes av VTI med hjälp av den längd-

profil med jordlagerredovisning, som Västerås gatu-

kontor iordningställt, så att homogenast möjliga

underlag skulle erhållas.

1.2 Provsträckornas uppbyggnad

Provsträckornas uppbyggnad framgår av bilaga 2 och 3.

Som, synes omfattar provvägen. tre provsträckor med

CG-bärlager samt en referenssträcka med BG-bärlag-

er. Provvägens totala längd är ca 300 m och väg-

bredden ca 9,2 m.
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2. FÖRPROVNINGAR

2.1 Fastställande av arbetsblandning

För fastställande av lämplig arbetsblandning för

CG-materialet utförde BPA en förprovning och fast-

ställde härefter blandningsrecept enligt tabell 1.

Tabell 1. Blandningsrecept för tillverkning av CG.

 

kg

Grus 0-8 1270
Singel 8-16 200
Singel 16-32 300
Cement 100
Vatten 130

8:a 2000

Vattencementtal 1,3

Vattenkvot ca 6,0 vikt-%
Cementkvot 5,6 vikt-%

 

Stenmaterialet enligt tabell 1 utgjordes av vanlig be-

tongballast. Tre fraktioner användes och det samman-

satta materialets korngradering framgår av figur 1.

2.2 Kontrollprovning av provbärlagrens under-

;29

För att kontrollera nivån och jämnheten hos under-

laget för de blivande provbärlagren, utfördes i maj

1981, omedelbart före bärlagerarbetenas påbörjande

en serie provbelastningar på ytan av bärlagergruset.

Provningen utfördes med fallviktsdeflektometer med

stötkraften. ca 5000 kg och, med 30 cml belastnings-

platta. th: vägytans sjunkning i. belastningscentrum

har den genomsnittliga dynamiska E-modulen för
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underliggande *lager (grusbärlager (nja förstärk-

ningslager) och undergrunden beräknats. På varje

provsträcka, mättes och beräknades 14 punkter. Re-

sultatet har redovisats i tabell 2.

    

Tabell 2. Underlagets genomsnittliga dynamiska

E-modul.

Prov- Beräknat värde på Jordart i undergrunden
str dyn. E-modul enl. profilritning

Min Max Mdv

MPa MPa MPa

0 74 182 157 Matjord på lera 11 D
1 208 316 269 Stenig, blockig nor-

malmorän II
2 (48)101 185 142 Lera III D
3 121 230 165 Moig morän III D

3. BYGGNADSBESKRIVNING

3.1 Tidpunkt för CG-bärlagrets utförande

 

Utläggningen av det verkblandade CG-materialet ut-

fördes under vecka 21 (xüi 22 1981 (18-29.5). Tiden

för bärlagrens utläggning på de olika prov-

sträckorna framgår av tabell 3.
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Tabell 3. Tidpunkt för bärlagrets utförande.

      

     

 

  

         

 

Datum Provsträcka Bärlagertyp

nr

20/5 1 CG

22/5 3 CG

25/5 2 CG

26/5 0 BG

0 SAND GRUS STEH_
*L Grovmo ?Hdlansandä Grovsand T_Finqrus f Grovqrus 71
En qz Q§z r §2 ;o ,00

5 å ä 1 _Äpf//*
' r i r g 30

3 J: 7 d i 80
: Å å * //4 1
i ' .' ' : ; 70

i i i /"/ s s 60
å 5 i / J; j 50
3 .3 : L 40

2 i 2 g 50
/ i 3 ao

J: 1/ ' 3 :0

. 1,/.37 -E i? I 1 l: l 1 I i] I L
if IYTI 1111 I I r T T 1 r '77111111 1 T T r 1 I II] IfY'if T 1 F

dm 05531, (laws Lo Ls '2 5 4 ål . :0. E_ 20 30 405069

  

Figur 1 Kornkurwa för sammansatt material för

tillverkning av CG.

3.2 Utläggning av CG (str l, 2 och 3)

Efter att justering av underliggande material, bär-

lagergrus, bilaga 2, utförts påbörjades utläggning
av CG, dels med hjälp av hyvel (figur 2), dels med
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hjälp av asfaltläggare (märke Barber-Gren, figur

3). I båda fallen transporterades materialet med last-

bilar i lass om ca 8 ton (figur 3). För packning av

utlagt material användes såväl en 10 tons slät-

vält (Svedala) som en vibrerande vält (Dynapac CGlZ)

(figur 4). Som regel gjordes 5-6 överfarter med

slätvälten. samt 4-6 överfarter med den vibrerande

välten. Försegling av ytan utfördes med s k

klistermoped, till en nångd RAK av 0,7 kg/m2 (figur

5).

3.3 Utförande av Slitlager

Slitlager bestående av MAB-massa utfördes direkt

efter det att CG-bärlagret var utfört. 40 kg juste-

ringsmassa (J) samt 100 kg MAB utlades. Se bilaga 1.

3.4 Utläggning av BG (sträcka 0)

BG utlades med 180 kg i direkt anslutning till CG-ut-

läggningen. Slitlager av MAB-massa utfördes sam-

tidigt som CG-sträckorna belades.
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CG med hyvel.aggning avUtlFigur 2. 

CG med asfaltlaggare.aggning avUtlFigur 3.
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Figur 4. Packning med 10 tons slätvält (Svedala) och med

vibrerande vält (Dynapac CG12).
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Figur 5. Försegling av CG-ytan utförs med s k klister-

' moped.
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4 . KONTROLLPROVNINGAR I SAMBAND MED UTLÄGG-

NING AV CG PA VÄGEN

Följande kontroller utfördes:

- Provtagning av (KS för tillverkning av

hållfasthetsprovkroppar

- Vattenkvotsbestämning direkt efter ut-

läggning

- Packningskontroll

- Tjocklekskontroll

4.1 Provning av CG-material

 

Prov på CG-material uttogs direkt efter utläggning-

en. Provmaterialet användes län: provkroppstillverk-

ning utan. ändring av :waterialsammansättningen (som

annars tillämpas i vissa fall). För provkroppstill-

verkningen. användes väl inoljade isärtagbara kubi-

ska stålformar med innermåtten 15x15x15 cm. Jämsides

härmed tillverkades provkroppar genom instampning av

materialet i. proctorformar (diameter V 10 cm,

h=ll,2 cm).

Det färska CG-materialet påfylldes i två ungefär

lika tjocka lager i formen. Vardera lagret packades

genom att en s k vibrationshammare (fabr. Kango 900)

utrustad med en fotplatta 8xl4 cm under sammanlagt ca

12 sek tryckes mot ytan och härvid flyttades i formen

så att hela materialinnehållet i kuben blev packat.

Ytan på det packade bottenlagret upprevs något innan

materialet till det övre lagret påfördes.

Det övre lagrets yta avjämnades efter packningen ge-

nom att ett ca 25 cm långt plattjärn fördes utmed

ytan, vilande på formkanterna samtidigt som det tryck-
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tes mot dessa med vibrationshammaren. Provkroppen av-

formades och förvarades i fuktmättad luft i 7 dygn,

varefter den hållfasthetsprovades. Härvid inlades

provkroppen så i tryckpressen, att pressplattorna an-

bringades mot två av de ytor på kuben, som utgjort

sidoytor vid dess tillverkning. Mellan pressplattorna

och kubytorna anbringades tunna gummimellanlägg.

Genom instampningen av materialet i proctorformarna,

som utfördes med metoden för tung laboratoriein-

stampning, erhölls cylindriska provkroppar, som

automatiskt höll 100% packningsgrad. Lagring och

hållfasthetsprovning utfördes på samma sätt som med

de kubformade provkr0pparna.

Resultaten av hållfasthetsprovningarna har redovisats

i tabell 4.

Tabell 4. Materialets tryckhållfasthet vid prov-

sträckornas anläggning.

  

Prov- Sektion Cementt p Instamp- Provtryck- Vatten- Prov- Fuktig Tryck-
str. . y nings- nings- kvot kropps- skrymden- hållfast-

datum datum typ Sltet het

vikt-% kg/dm3 MPa

l 1/320 Std Portl. 20/5-81 27/5-81 - kub - 7,43
1/360 Ä - - -"- - - - kub - 7,66

2 0/790 Massiv 25/5-81 1/6-81 5,6 ' cyl 2,425 8,31
" 0/790 -'- -'- -"- - - kub - 3,44

0/840 - - -"- -"- 5,6 cyl 2,435 5,84
' 0/840 -'- -"- - - - kub - 3,90

3 1/040 Std Portl. 22/5-81 1/6-81 5,2 cyl 2,435 12,86
1/040 - - -"- - - - * kub - 9,38
1/080 ' - - - - - - 6,4 cyl 2,395 8,18
1/080 -"- .- -"- - - - kub - 5,71

Ord. 1/500 - - - - -"- 4,0 cyl 2,245 4,29
väg- 1/880 - - 19/5-81 26/5-81 - kub - 4,35
an- 1/940 -"- - - -"- - kub - 4,62
lägg- 1/940 -"- - - -"- 4,8 cyl 2,310 6,62
ning 2/100 - - -"- -"- 6,0 cyl 2,385 6,75
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har tryckhållfastheten hos

blivit

cylindrarna, vilket med stor sannolikhet beror på att

det fallet

Erfarenhetsmässigt

Som synes provkuberna

genomgående avsevärt lägre än för prov-

skrymdensiteten i förra

det

ger även små skillnader i skrymdensitet stora skill-

nader i tryckhållfasthet hos CG.

den uppnådda

blivit lägre än i senare.

4.2 Vattenkvotsbestämning

utfördes på nyutlagd CG

(karbidme-

- Vattenkvotsbestämning

med hjälp av Speedy-Moisture-mätare

toden). Resultatet framgår av tabell 5.

Tabell 5. Vattenkvotsbestämning efter utläggning.

 

Provsträcka

 

  

Sektion Vattenkvot
nr m vikt-%

1 1/310 V-2,0 5,4
Standard- 1/320 H-2,0 5,2
portland- 1/330 V-4,0 5,4
cement 1/350 H-4,0 6,3

1/360 V-2,0 5,7
1/370 H-2,0 5,6

Mdt 5,6

2 0/790 V-4,0 5,5
Massiv- 0/800 H-2,0 6,1
cement 0/810 H-4,0 6,4

0/820 V-2,0 5,0
0/830 V-4,0 5,8
0/840 H-2,0 6,1

Mdt 5,8

3 1/040 V-2,0 5,3
Standard 1/060 H-4,0 6,5
portland- 1/070 H-2,0 6,4
cement 1/080 V-2,0 5,1

1/090 H-4,0 5,8
Mdt 5,8
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4.3 Packningskontroll

Sedan det utlagda CG-materialet vältats utfördes

packningskontroll med VTIs 3,5 liters vattenvoly-

meter.

Material uttaget i direkt anslutning till volymeter-

provet instampades omedelbart enligt AASHO T-l80 med

VTIs

fuktkvot bestämdes samtidigt.

användning av fältutrustning, materialets

Som packningsgrad i den undersökta punkten har här

angivits den enligt ovan bestämda i lagret rådande

torra skrymdensiteten som procent av den vid instamp-

    

 

 

ningen erhållna torra skrymdensiteten. Resultatet

framgår av tabell 6.

Tabell 6. Sammanställning av provningsvärden från

packningskontroll av CG-lagret.

Prov- Sektion Vatten- Fältprov Instampning Packnings-
str. kvot Torr AASHO T-180 gradz)

skrymdens. Torr Skrym-
densitet

nr m vikt-% 'kg/dm3 kg/dm2 %

l) 1/500 5,0 2,28 2,20 104
(l) 1/940 4,8 2,35 2,26 104

2/100 5,8 2,26 2,32 97

2 0/790 5,6 2,28 2,34 97
0/840 5,6 2,19 2,35 93

3 1/040 5,2 2,22 2,35 94
l/080 6,4 2,27 2,29 99

l) Proven tagna utanför provsträcka 1 på CG-bär-

lager med samma sammansättning som på prov-

sträckan.

2)Defintion, se texten.
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4.4 Kontroll av lagertjocklekar

Tjockleken hos CG-lagret kontrollerades efter av-

slutad packning genom håltagning med spade. Resul-

tatet framgår av tabell 7.

Tabell 7. Uppmätta tjocklekar hos CG-lagret.

   

  

Prov- Sektion Läge Tjocklek
str Nomi- Uppmätt

nell

nr m m om cm

1/200 12 14
1/210 15
1/220 14
1/250 12
1/270 13
1/280 13

(1)l) 1/500 14
1/520 12
1/540 12
1/660 16
1/680 17
1/960 18
1/980 12
2/000 . 14

0/790 V-4,0 12 12
0/800 H-2,0 12

2 0/810 H-4,0 12
0/820 V;2,0 12
0/830 V*4,0 12
0/840 ' H-2,0 13

1/060 H-4,0 15 16
3 1/080 V*2,0 15

1/090 H-4,0 15

 

l) Kontroller utförda utom provsträcka 1 på CG-

bärlager med samma nominella tjocklek som prov-

sträckan.
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5 . PROVNINGAR OCH MÄTNINGAR EFTER VÄGENS

FÄRDIGSTÃLLANDE

Följande mätningar har utförts efter vägens

färdigställande:

- Belastningsprovningar med 5-tons fallviktsdeflek-

tometer vid flera tillfällen

- Tvärprofilering med PRIMAL-mätaren

- Jämnhetsmätning i längdled med CHLOE-profilo-

metern

- Skadeobservationer

- Provborrning

- Trafikräkning

5.1 Belastningsprovningar

 

Avsikten med bärighetsmätningarna är att fast-

ställa de verkliga (i fält bestämda) E-modulerna

hos 1 första.runui de cementstabiliserade lagren (de

s k lagermodulerna) samt hur dessa förändras med

tiden under inverkan. av främst trafiken. Kännedom

härom ger möjlighet att klarlägga överbyggnadens

livslängd i första hand ur bärighetssynpunkt och

därmed det stabiliserade lagrets praktiska värde.

Belastningsprovningarna utfördes med VTIs 5-tons

fallviktsdeflektometer med ytdeformationsmätning i 2

punkter 0/0 0 resp 600 mm. Mätpunkten c/c 5 m i ett

vänster- resp högerspâr på ;provsträckornan De be-

räknade lagermodulernas medelvärden framgår av

tabell 8.
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Tabell 8. Sammanställningenzberäknadelagermodulerdels

för CG-lager+slitlager (BG-lager+slitlager)

El, dels för underlaget (samtliga obundna över-

byggnadslager+undergrund) E2.

 

 
 

Str. Cementtyp Uppmätt Mätning 81.06 Mätning 81.10 Mätning 82.09
lager-
tjock-
lek
Asf CG tl) El Ez tl) El 82 :1) E1 E2

mm mm OC MPa MPa °C MPa MPa 0C MPa MPa

1 Sthortl. 65 110 22 13000 430 12 31800 206 14 22000 425
2 * Massiv 60 115 22 5000 130 11 20200 95 21 20700 185
3 Sthortl. 60 145 22 19000 170 12 37300 98 14 37700 210
0 - - - 22 1850 130 10 6900 106 19 4280 185

 

1)Medeltemp. i beläggningens ytskikt.

De beräknade E-modulerna är medelvärde av ca 28 st

mätpunkter per provsträcka.

Som synes av tabell 8 är El-modulerna genomgående

höga 1-3)-

El-modulerna nor-

för sträckorna med CG-bärlager

0 (BG-bärlager)

mala för rådande temperatur.

(str

För sträcka är

Ez-värdena ligger för sträckorna 0, 2_ och 3 på en

ordinär nivå men är för sträcka 1 avsevärt hög-

re. Att värdena på underlagets modul vid dessa prov-

ningar varit så mycket högre än vid provning direkt

på (tabell 2) följd att

obundna E-modul spänningsberoende. Vid

provningen på den färdiga vägens yta blir de spän-

underlagsytan är en av

lagers är

ningar som når ned i underlaget mycket små i förhåll-

ande till de spänningar, som uppkommer vid belastning

direkt på De småunderlagsytan. förhållandevis

VTI MEDDELANDE 3 2 6
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spänningarna har tydligen i detta fall givit upphov

till att motsvarande E-moduler blivit relativt höga.

5.2 Tvärprofilering med PRIMAL-mätaren

Tvärprofilering har utförts i.'7 sektioner per prov-

sträcka.

Vid tvärprofilering erhåller man bl a ett mått på

djupet hos de trafikbetingade spåren i vägytan, som

kan sägas vara ett mått på trafikens deformations-

och nedbrytningseffekt. Spårdjupet är en funktion av

storleken och antalet av de maximala töjningarna i

undergrunden, som framkallas av de passerande fordon-

en. En spårdjupsökning av 6,4 mm har använts av ame-

rikanska forskare som ett "maximalt tillåtet värde".

Denna utvärderingsmetod har - som alla andra i detta

sammanhang - nackdelen att relativt lång observa-

tionstid erfordras för att något så när säkra re-

sultat skall erhållas. Resultat av mätningar utför-

da 81-09, 81-10 och 82-09 har angivits i tabell 9.
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Tabell 9. Maximalt spårdjup, bestämt med PRIMAL I.

   

SEKTION

VÄNSTER SPÅRDJUP HÖGER SPÅRDJUP

Prov- Provn.- Avstånd Djupl) Avstånd Djupl) Avstånd Djupl) Avstånd Djupl)
str. datum från från från från

VM VM VM . VM

5 m mm m mm i m mm m mm

3 0 Bärlager 80 mm BG
f 0 81.09 - 1.6 - 1.2 - 4 0 - 0.9
g 0 81.10 - 1.6 - 1.3 - 3 7 - 0.9
: 0 82.09 1.48 5.9 3.50 2.8 1.56 2.8 2.20 3.2

5 1 Bärlager 120 mm CG (Std. Portl.)
; 1 81.09 - 4.5 - 1.3 - 4.6 - 0.6
i 1 81.10 - 4.9 - 1.1 - 4.5 - 0.4
' 1 82.09 1.56 5.2 2.67 2.9 1.51 5.3 2.97 1.0

2 Bärlager 120 mm CG (Massivcem.)
2 81.09 - 3.6 - 2.1 - 3.9 - 0.8
2 81.10 - 3.5 - 2.4 - 4.3 - 0.8
2 82.09 1.52 4.7 3.50 3.4 1.51 3.6 2.90 3.2

3 Bärlager 150 CG (Std.Port1.)
3 _ 81.09 - - - - - 8.4 - 1.1
3 81.10 - 6.6 - 2.7 - 9 2 - 1.2
3 82.09 1.56 7.5 2.85 2.7 1.46 11 6 2.90 2.5

 

1>Angivna vården är medeltal av 6-8 värden.

I tabell 9 har de maximala spårdjupens medeltal redo-

visats för vänster resp höger hjulspår i såväl

vänstra som högra körfältet. Om man för att uppnå

bättre överskådlighet bildar medeltalet för spår-

djupet 81.09-81.10 resp 82.09 och beräknar spår-

djupets ökning mellan dessa två tidpunkter (dvs

effekten på genomsnittliga spårdjupet av ca 1 års tra-

fik) erhålles följande samband.

Provsträcka 0 Spårdjupsökning 1,8 mm

Provsträcka l Spårdjupsökning 0,8 mm

Provsträcka 2 Spârdjupsökning 1,0 mm

Provsträcka 3 Spårdjupsökning 1,3 mm
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Man kan således konstatera att trafikens spårdjups-

ökande effekt under 1 år varit tämligen obetydlig

och att den varit något större för sträckan med bi-

tumenbundet bärlager än för sträckorna med

cementbundna bärlager. Att sträcka l uppvisar något

mindre spårdjupsökning än sträcka 2 och 3 kan

sammanhänga med att underlagets E-modul varit så

mycket högre i det förra fallet (jfr värdena på E2

i tabell 8).

5.3 Jämnhetsmätning i. längdled Imai CHLOE-

profilometern

 

 

Jämnhetsmätning i vägens längdled har utförts

med VTIs CHLOE-profilometer. Mätresultaten har bear-

betats och redovisas som trafikeringsvärdet PSI

(tabell 10). De trafikbetingade förändringarna med

tiden hos PSI-värdet för de olika provsträckorna

kan sägas vara ett indirekt mått på bärigheten . Me-

todens fördel är att utvärderingen bygger på en

enklare och lättfattlig princip. Nackdelen är att ju

säkrare bedömning man kan göra, desto längre tid

måste observationerna pågå. Helt säker kan man inte

vara förrän trafikeringsvärdet sjunkit till PSI

2,5 (för större vägar angivet som det lägsta

acceptabla gränsvärdet).
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Tabell 10. Jämnhetsmätning i längdled (CHLOE). Re-

sultatetredovisassxm1etttrafikbarhetsvärde

 

 

   

(PSI).

Prov- Mätning utförd
str.
nr Mot Västerås centrum Mot SOptippen

81-10-02 82-09-14 81-10-02 82-09-14

1 3,04 4,14 3,83 3,96
2 3,17 3,47 3,52 3,64
3 - 2,83 3,12 3,37
0 2,60 3,07 3,14 3,33

5.4 Skadeobservationer

 

Vid inspektjrn1 i oktober 1982 kunde några tvärgå-

ende sprickor i asfaltbeläggningen härrörande från

krympsprickor i CG-lagret konstateras, se bilaga 4.

Vidare kunde konstateras ett par ilagningar förmod-

ligen beroende på sättningar i underlaget.

 

5.5 Provborrning

Provborrning har utförts med hjälp av VTIs diamant-

borrutrustning av fabrikat Prefix. Vid provtagning-

en användes diamantborrkronor med diametern 100 mm.

Hälften av provtagningspunkterna lades i högra

hjulspåret och resten mitt emellan hjulspåren (bilaga

3). Resultaten har sammanställts i tabell 11.

5.6 Trafikräkning

 

För bestämning av den på provsträckorna rådande

dimensionerande trafikens dvs det genomsnittliga an-
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talet tunga axelpar per dag utfördes en kontroll-

räkning under vecka 40 och 41" 1982 genom

gatukontorets i Västerås försorg. Härvid gjordes

en maskinell räkning av totala antalet fordon på

sträcka 1 under 7 dygn samt en differentierad manuell

räkning under dagtid 1 dygn såväl på sträcka 1 som

på sträckorna 0, 2 och 3, som samtliga låg mellan

samma tvärgator till Nyängsleden. Vid den manuella

räkningen särskildes personbilar och tyngre fordon

(lastbilar). Procenten tyngre fordon uppgick till

34-36% under vardag 7.00-17.30.

Ur ovanstående uppgifter har den dimensionerande tra-

fiken, dvs det genomsnittliga antalet tunga axelpar

per dag i bägge riktningar sammanlagt kunnat beräk-

nas till

för sträcka l: ca 750

för sträcka 0, 2 och 3: ca 660

Detta innebär således att samtliga provsträckor har

en dimensionerande trafik enligt trafikklass IV i BYA

.(500-1500 tunga fordon/dygn).

6. DISKUSSION OCH KOMMENTARER AV RESULTAT ER-

HALLNA FRAM TILL 82-11

CG-materialets tillverkning, transport och utlägg-

ning kunde genomföras utan egentliga, problem. *Vid

verkblandning eur ett så pass grovt stenmaterial som

0-32 mm har enligt tidigare erfarenheter påtagliga

separationstendenser stundom förekommit vid materia-

lets tömning och utbredning. Orsaken till att sådana

tendenser vid denna väg endast var obetydliga torde i
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stenhalten i detta fall var

förhållandevis låg (ca 40 vikt-% >2mm - figur 6).

Resultaten av vattenkvotskontrollen av CG-materialet

(tabell 3)

uppmätta vattenkvoten mycket väl stämde med det av-

i

sedda värdet (6,0

samband med packn ingen

vikt-%) och att

visar att den

spridningen i

vattenkvoten mellan de enskilda provningsresultaten

var låg. Detta är en av de tekniska fördelar, som

man kan påräkna vid cementstabilisering enligt verk-

blandningsmetoden jämfört med platsblandningsmeto-

En jämn vattenkvot på rätt nivå vid det cement-

stabiliserade materialets packning är en av huvud-

den.

förutsättningarna för att man skall uppnå en. hög

och jämn packningsgrad hos det färdiga lagret och

                                       

in 60
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Figur 6. Heldragen linje, kornkurva för Västeråsma-

terialet - utan separationstendenser. Prickad

linje kornkurva för CG-material vid Brista-

vägen (E4, 1963) - med starka separationsten-

denser.
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därmed en hög hållfasthet, dvs man kan till fullo

utnyttja effekten hos det tillsatta

bindemedlet - cementen.

Det vid detta. prov väl tilltagna. packningsarbetet

har - tillika med den jämna och lämpliga vattenkvo-

ten e som synes av tabell 4 gett en hög och relativt

jämn packningsgrad (98% i medeltal).

Förutsättningar för en god och jämn kvalitet hos

det hårdnade CG-lagret har därför av allt att döma

förelegat i detta fall. Vid utborrningen av provkrop-

par i november 1982 lades hälften av provtagnings-

punkterna i högra hjulspâret på vägen och resten

mitt emellan hjulspåren för att man skulle kunna

klarlägga ev inverkan på hållfasthetsutvecklingen av

trafikbelastningen. Resultaten av dessa provningar

och tidigare har sammanställts i tabell ll. Att döma

av tabellvärdena är det så att hållfastheten efter

17 månaders trafik är lägre i hjulspåren än mellan

hjulspåren, vilket skulle tyda på att trafikbelast-

ningen haft en viss destruktiv inverkan på materialet

i CG-bärlagren. Om denna utveckling fortsätter bör

kontrolleras efter ytterligare något års trafik. Som

synes var hållfastheterna vid tillverkningen efter 7

dygn högre än efter 17 nånader, men detta kan bero

på att packningsgraden hos dessa provkroppar var hög-

re (100%) än för provkropparna uttagna ur CG-bär-

lagret (94-99% för sträcka 2-3 enligt tabell 5). En

annan bidragande orsak till hållfasthetsskillnaderna

kan ha varit att allt stenmaterial >20 mm vid för-

provningen avlägsnades innan provkropparna till-

verkades, medan den hållfasthet som erhålles vid prov-

ning av borrkärnorna givetvis avser hela stenmateri-

alet 0-32 mm.
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Tabell 11. Tryckhållfasthetsvärdenas utveckling med

  

 

 

tiden.

Prov- Cement- CG-bärlagrets Tryckhållfasthet
str. typ tjocklek

Nom. Verkl. Vid lagrets Utborrade provkr.
utförandel) Ålder 17 månader
Ålder 7 d.

Mellan I Mellan I
spår spår spårz) spårz)

mm mm MPa MPa MPa

1 Std. 120 110 105 10.7 5;1 3.5
Portl.

2 Massiv 120 120 105 7.0 5.3 3.1

3 Std. 150 145 140 10.5 8.6 6.7
Portl.

 

1) Avser cylindriska provkroppar med 100% packningsgrad.
2) Värdena är medeltal av 3-4 bestämningar.

För kontroll av uppnådd bärighet och dess utveckling

med tiden har ur resultaten av fallviktsprovningarna

beräknats den genomsnittliga E-modulen dels för ett

övre lager bestående av (nominellt) 6 cm asfaltbe-

läggning och 12 cm (15 cm) CG resp 8 cm BG (referens-

sträckan) och dels för ett undre lager bestående av

grusbärlager, förstärkningslager och undergrund.

Den genomsnittliga E-modulen för de översta, bundna

lagren har kallats El i tabell 6, medan de undre lag-

rens genomsnittliga E-modul kallats E2. Eftersom dels

CG-lagrets tjocklek är minst dubbelt så stor som as-

faltbeläggningens för sträckorna 1-3, dels själva

CG-lagrets E-modul är avsevärt högre än asfalt-

beläggningens (jfr sträcka 0 med sträckorna 1-3 i

tabell 6) kan man med fog påstå att det övre lagrets

E-modul (El) visserligen påverkas av såväl asfalt-
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beläggningens som CG-bärlagrets E-modul, men att

inverkan av den senare måste vara dominerande. Värdet

på E1 bör således i hög grad vara ett uttryck för

just CG-bärlagrets bärighetsmässiga tillstånd för

sträckorna 1-3. Dessutom gäller bärighetsstudierna

i detta fallet kanske i högre grad lagermodulens (E1)

förändringar med tiden än dess absoluta värde.

Lagermodulen E2 avser ett genomsnittsvärde för

grusbärlagret, förstärkningslagret och undergrun-

den. Eftersom <de två förstnämnda lagren är tunna

jämförda med undergrunden, som beräkningsmässigt

har ett obegränsat djup, får undergrundens E-modul i

verkligheten en dominerande inverkan på värdet av E2.

Av tabell 6 kan man se

att E1 redan efter JL månad uppnått rel. höga vär-

den, vilket särskilt gäller sträckorna 1 (Ni) 3

med standardportlandcement, medan sträcka 2 med

den mera långsambindande massivcementen har haft

ett påtagligt lägre värde i inledningsskedet,

att. El-värdena efter ytterligare 4 månader (81.10)

ökat avsevärt för alla sträckorna l-3, vil-

ket säkert till största delen beror på bind-

ningens utveckling hos CG-lagren, men även på en

högre E-modul hos de täckande asfaltbelägg-

ningarna (lägre temperatur 81.10 jämfört med

81.06, jfr för övrigt El-modulens utveckling

för sträcka 0),

att den procentuella skillnaden i El-värde mellan

sträckan med massivcement (2) och de två med

standardportlandcement (1 och 3) var avsevärt

mindre 81.10 än 81.06,
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att El-värdena under perioden 81.10 till 82.09 (ll

månader) legat. på oförändrat höga värden

för provsträckorna 2 och 3 (nom. tjocklekar hos

CG-lagren. 12 .resp 15 cm) trots att asfaltbe-

läggningen (sträcka 0) 82.09 uppvisar ett av-

sevärt lägre El-värde än 81.10 (sannolikt

beroende på lägre temperatur vid det senare

tillfället),

att den tydliga nedgången i El-värde för sträcka l

(nominella tjocklek 12 cm) mellan 81.10 och

82.09 möjligen skulle kunna bero på en begrän-

sad uppkomst av belastningssprickor i CG-lagret

(förutom nedgången i den täckande asfaltbe-

läggningens E-modul). För att med någon grad av

säkerhet avgöra.<xn så verkligen är fallet, er-

fordras emellertid motsvarande utvärderingar

under ytterligare 2-3 år,

att El-värdena för sträcka 0 är fullt normala, om

rådande temperaturer beaktas samt

att slutligen E2-värdena för sträckorna 0, 2 och 3

uppvisar normala värden för undergrunder be-

stående av sedimentjordar. De förhållandevis

höga värdena 82.09 torde vara en följd av

sänkta vattenkvoter i undergrunden till följd

av den varma och torra sommaren 1982 Som synes

är det genomsnittliga Ez-värdet för sträcka

l ca 2-3 gånger så högt som motsvarande värden

för de tre övriga sträckorna. Orsaken här-

till är med stor sannolikhet dels att under-

grundsmaterialet för denna är av helt annan typ

nämligen. stenig, blockig normalmorän.4dels att

provbelastningarna har skett vid sådana tid-

punkter under året, då undergrunden normalt är
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relativt torr. Ett undergrundsmaterial av nämn-

da typ blir under sådana förhållanden erfaren-

hetsmässigt "hårt som betong" - därav de för-

hållandevis höga E2-värdena.

Det förtjänar påpekas i detta sammanhang att det

förhållandet, att El-värdet för sträcka 0 med

BG-bärlager är så mycket lägre än El-värdena för

sträckorna med CG-bärlager icke i och för sig be-

höver betyda att sträcka 0 är av mindre värde.

Hög bärighet är i sig själv inget mål vid kon-

struktion av överbyggnader utan ett medel med vilket

man vill försöka uppnå en lång livslängd för och

litet erforderlig underhåll på vägen. Livslängden

och underhållsbehovet hos en väg påverkas även av

andra egenskaper hos vägkroppen och en tillräckligt

hög CNN] varaktbg mekanisk bärighet (lagermodul), i

första hand hos överbyggnadens övre lager, är bara

ett av de nödvändiga villkoren för lång livslängd

och lågt underhållsbehov.

På grund av pågående byggnadstrafik har vägytan på

provsträckorna under hela den hittillsvarande prov-

ningsperioden varit. mer eller mindre förorenad av

lera, som dragits in av passerande fordon och delvis

fastnat i beläggningsytan. Detta omöjliggjorde

tyvärr helt jämnhetsmätningarna 81.06 strax efter

färdigställandet. Förekommande fasta föroreningar

på vägytan kan även vara en del av förklaringen

till varför vägytan var ojämnare (lägre PSI-vär-

de) 81.lO än 82.09 (tabell 7), trots ett helt års

trafikering med ett stort antal tunga fordon. De regi-

strerade värdena för sträckorna 1-3 med CG-bär-

lager är emellertid god (om man bortser från värdet

för sträcka 3, körfältet motVästerås centrum).

Även för jämnhetsvärdena gäller att ytterligare
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minst 2-3 års mätningar erfordras för att en någor-

lunda säker tendens betr. trafikens inverkan på väg-

ytans jämnhet skall kunna göras.

Sammanfattningsvis kan man om provsträckorna med CG-

bärlager på Nyängsleden (prcvvägen Västerås-81)

säga att provöverbyggnadernas anläggning gått helt

planenligt, att bärlagrens kvalitet bleV' hög samt

att den från början mycket höga bärighet, som upp-

nåddes med CG-bärlagren, under de hittills gångna 15

månaderna ytterligare förbättrats.

VT I MEDDELANDE 3 2 6



O
n
s
t
o
v
a
g
e
n

   

DIL 'L ,

   

  

.< "k;.'- _

, a -' :U: Pl

 

!
*x .

?i '0 4A_ S
.gräl Glam:-\'ê,

' 'i ,
x " - be! ey 4: H*

g ' ;. ?\

\ i 4
-7 ut

lgçfffüf'h -^, 7 ..

 

   

  

 

   

  



© 'CJ/WS

   

Västerås -81

@ glesa yoszé

  

C39 yoqs 4/300

        

100 HAS (40mm)

3 (rv 50) (20 mm)
180 se. ,(80 mm)
120mm WLGCUS

päzsrlåmumomcen

100 MAB (40 mm)
3 ( m 50) (20 mm)
120 mm C6 MC.

80 mm BÃEL. GRUS

FgES'IfÄRKumc-smesn

'ICO MAB mm)

3(m50) (20mm)
150mm CG ST.PL.C.

u

50mm . BAzL. (snus
Il

Fox-srAzmuuanez

100 Hus (40 mm)
3(wso) (20mm)
120mm CG SEPLI.

60mm BAZL.Guns
ll ' '

FOR$TP3KMING SL965!-

S
T
A
T
E
N
S
V
Ä
G
-
O
C
H

T
R
A
F
l
K
I
N
S
T
l
T
U
T

V
U
.
"



'
5
1
1
.
0

 

' f . .v ' g . '. .'"7 v-- '
' 02+/ ' ' .. ' g '_63 / 680)/ . . OEM? :44/0 OQz/c

     

 

 

 

   

 

 

 

                      

_ l ;CHF/län.. I "UT" I

w "*"--------._._| 1 \ 10le mi ,___ "30 1/1th mr utåt i SnG-uu" .w ' 1
.94 .d - -i h 3 .I ' mi ' .W -v-- w . . v . 1 a .- -q- _.- . - Apa- . w_- - . - --.- - . "' "" "':.222e2.:::czc.zaa-qchc neaczoczttc 'cc .a'T' '- ' 'á '°°' ' ' ' ' ""° " " ""'"' °' ""Ta°*"°" '" "'' i t_. t a i i l . a a t 1 I 'c 1 I i l u a I 2 i i 0 : I: t t a 0: a 7: -I2.2.! a - ...L-:3-1.1. .1.49-13 n -a -- 4: i n L'J'J Fung-.Ja 4' i .- .1 .1= .' t_ 33:34, '..-:_.;!.L=..J'_-_L=J;t ;334242 1! 1= 5.3-3.3-: .1% .6.5 En: .- U* .3, 34'). lar- it ;'I ?1-5.5. ;3o _.o . Of-.., -. _ .. . .. .. ._- -..- _._ a_- .. . ..._. ._4- 0-...- .. ' va-..,

7 W;263/ " '2 WW/?<7 även har ' L ' i i n ' ' "° " """'a"" JL "' " " 1 m 'I "" ' 4"* M L°W Q'J- l
._ . _ _ g __. - fm-- _. må __ , - I... . .. .- _-. øxgw-. .....---'_'L__... _. ---M-"fn ;äWKêä-F;4 _4/ MW 1956,/ \ My, : f- gu ' :: ;.1:;:_:r.._; .: :r:::'"'...::'_ ' ° T. "-' ._-._ ' ":E: ' 'f '°' '

^ -IT/.H '.'.'.'.f '#473 ::::; VU?! -.':::_r-/w_/ ' "z 4 -- -'-' - -* - a-1 små F , :ab/á f, (716' ., 'á , ; T r
0 '71m 7 .H i n "#57 ' få, 0 ' I
. .'0 .l " ' . . t i 5 0;I i Wi N 09 .T wa? -ma ',. S i : 5? :Tr ?3 :i :t r* 5;

| . \ s ' ' - . Q ' ' ' : ä .: .i s'mr \ f" x% m . . 1. '4 n - =- n - *-9 99 99 ,vs 5 .. '\ u \ i - . o

WWW RNWO WW .SWE/Lä - . mr" :47-: 03'"
v '\ u \ \ \ .

. gV/'W/ :WW/f / mm; ?Aj/Å gy/y [Xx/åh ' ' --- A* ----------1 .. .. -

          

_'MNHUM L i' I
'own WVA,M ..... " 3* r a I 0 '
r inn''raw'vin" 4 Å- . _Hd/7,4 speabbåyJQ/io

ro '""'° *'7- ' ,., I i\ü .n t . .\0{.1'-1_u', . .JWinx . i r _-...Må. .WIN/'- .. ----

I \4/

             

§3
\+

          

L

          



iNSPEKTlONSPROTOKOLL. VÅGBREDD 7 M. 404

 

00 o .

pRgVVÄgz VASTERAS DATLM: 824402. 31511: 'år-OH).

' ' 800

?90

4/05'0

?80

2

:S

0
'HO

1.96.1010 3 511/030

'460 you, 4/026

850

Z 2

#10 a 840

4/0415

LQGNlNG

720 820 . '1/080

0
4:. 4/060

0/800 XV

 

0

<9 BORRHQL



lNSPEKTIONSPROTOKOLL. VÄGBREDD 7 M. BILMZ
H 0

PRO/VÄG: VASTERAå DATLMr 924402. SIGN : s-o H3

4/395

360

'540

1/2520

 

4/500
0

$ BOREHRL




